Muistio
Jyväskyläläisten päättäjien ja yhdistysten iltakahvit
Aika: 21.11.2018 klo 18.00 – 19.30
Kansalaistoiminnankeskus Matara, Matara-sali
Muistiinpanoja käydystä keskustelusta:

Päätösten teko:
Päätösten teon yhteydessä olisi järkevää käyttää yhdistysten asiantuntijuutta hyväksi: varhainen osallisuus,
otetaan asianomaiset jo varhain osallisiksi päätöksenteossa. Käytännössä kyseessä olisi yhdistyksissä olevan
asiantuntijuuden ja yhdistysten jäsenten ja asiakkaiden kokemusasiantuntijuuden kuuleminen ja kuunteleminen. Vaikutusten ennakkoarviointia on Jyväskylässä aloitettu tehdä.
Asukkaiden kuuleminen asuinalueilla on toiminut hyvin. Todettiin, että esim. kaavoituksissa asukasyhdistysten kuuleminen on tärkeää.
Yhdistyskenttä on monipuolinen ja monitahoinen. Yhdistysten muodostamat teemalliset verkostot helpottaisivat yhteydenottoa. Haasteena se, että monia samaan teemaan liittyviä yhdistyksiä saattaa olla paljon.
Yhdistysten verkostoitumista kannatetaan, jotta päättäjät tietävät kehen ottaa yhteyttä.
Kyläsuunnitelmia kannattaisi hyödyntää hyvinvointikertomustyössä. Kyläsuunnitelmien tekoon on nyt olemassa sähköinen alusta, jota kannattaa hyödyntää https://www.kylamme.fi/
Avustukset:
Kuinka avoin ja läpinäkyvä on järjestöavustusten jakoprosessi? Jakaantuvatko järjestöavustukset laajasti eri
toimijoille? Keskusteltiin siitä, että avustusten hausta ja myönnetyistä järjestöavustuksista olisi tiedotettava
selkeästi. Olisi hienoa, että myönnetyt avustukset olisivat jossakin kootusti näkyvissä. Kulttuuri- ja liikuntalautakunta päättää avustuksista. Lisäksi tehdään virkamiespäätöksillä erilaisia yhtistoimintasopimuksia.
Avustuspolitiikkaa ja -periaatetta on mahdollista tarkentaa. Kaupungin järjestöjen avustukset kulkevat osin
avustusjärjestelmän (kulttuuri-, liikunta- ja kansalaistoiminnan avustukset) ja osaksi esim. kumppanuussopimusten, palvelusopimusten ja yhteistyösopimusten kautta. Avustusten jaon tarkastelua on hyvä tehdä.
Järjestöjen avustusten vaikutusten seurantaa voisi kehittää, mutta toisaalta ei tullut esille sitä, miten se pitäisi tehdä. Ehkä mielenkiintoisempaa olisi se, että yhdistysten toteuttamat ideat tehtäisiin näkyväksi.
Todettiin kuitenkin, että avustusten haku- ja jakosysteemi toimii jo nyt hyvin. Erityisesti pienten yhdistysten
näkökulmasta kaupungin avustuskäytäntö on hyvä.
Järjestötiedotus:
Miten kaupunki tiedottaa järjestöjä koskevista asioista? Onko tiedon saaminen sattumanvarassa? Tavoitteena on, että Jyväskylässä otetaan käyttöön yksi kanava, Yhdistystori.fi sivusto www.yhdistystori.fi . Jyväskyläläisten yhdistysten kannattaa viedä sivustoon yhdistyksensä tiedot ja julkaista siellä myös tietoa toiminnastaan. Yhdistystorilla tiedotetaan yhdistystoimintaan liittyvistä asioista.

Monikulttuurinen toiminta:
Jyväskylän seudulla on useita monikulttuurisia järjestöjä. Monikulttuurisen työn koordinaattoria ja monikulttuurisuusneuvostoa kaivattaisiin Jyväskylään. Koordinaattori olisi henkilö, joka koordinoisi maahanmuuttajiin liittyviä asioita.
Yhdistystoiminta on hyvin suomalainen ilmiö. Maahanmuuttajajärjestöjen toiminta tarvitsee tukea. Esim.
tällaisen tilaisuuden järjestäminen erityisesti maahanmuuttajajärjestöille voisi olla hyödyllinen. Sosiaalisessa kotoutumisessa yhdistystoiminta on yksi hyvä keino.
Kaupungin yhdyshenkilöt:
Kaupungilla ei ole tällä hetkellä selkeää järjestöyhdyshenkilöä. On tärkeää, että yhdyshenkilö on edelleen
olemassa selkeästi myös tulevaisuudessa. Yhteistyön sujuvuuden ehtona on hyvät neuvotteluyhteydet ja
niitä helpottaa nimetty yhdyshenkilö. Asukasyhdyshenkilö on selkeä ja asuinalue työ toimii todella hyvin.
Osallistu ja vaikuta -sivustolta löytyvät asukas- ja kyläyhdistysten yhdyshenkilöt. https://www.jyvaskyla.fi/osallistu Sivuilta löytyy myös viranhaltijoiden yhteystietoja, mm. osallisuuteen liittyen.
Tilat:
Tilojen käyttö: kaupungilla on tiloja, jotka ovat esim. iltaisin tyhjillään. Järjestöt voisivat käyttää tiloja iltaisin, mutta tilojen vuokraus viikonloppuna on hankalaa. Tätä pitäisi kehittää. Tilat on yksi kehitystehtävä
kaupungissa. Yhteistä tahtoa tässä on.
Tilaisuudessa kerrottiin, että Tikkalan koulun tilojen käyttäjiä ja Tilapalvelun väkeä oli kutsuttu koolle ja tapaamisessa on sovittu yhteisestä pelisäännöistä tilojen käyttöön liittyen.
Kansalaistoiminnankeskus Mataran tilat ovat halpoja ja helposti varattavia. On hyvä muistaa, että Mataran
ala-aulaa voi yhdistykset käyttää ilmaiseksi tilaisuuksissaan. Ulkoliikuntatilojen hoidosta on sopimuksia yhdistysten kanssa. Asukasyhdistys pitää yllä leikkipuistoa, kun kaupunki luopui niiden ylläpidosta tietyillä alueilla. Asia on hoitunut hyvin.
Millä tavalla jatketaan vuoropuhelua ja tapaamisia?
Keskustelu oli energistä. Paljon tuli esille kaupungin ja yhdistysten yhteistyöstä hyviä ja toimivia asioita. Toisaalta jotkin asiat olivat sekä toimivien ja kehitettävien listalla. Keskustelun kirjo oli suurta.
Sovittiin, että Jyväskylän kaupunki ja Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry järjestävät puolen vuoden jälkeen
uuden tapaamisen.
Muistion kirjasi Tiina Sivonen, Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry

